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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0783/2012 dėl tariamo Ispanijos Konstitucijos pažeidimo, 
susijusio su hipotekinių kreditų teikimo praktika, kurią pateikė Ispanijos 
pilietis B. B. C.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas cituoja Ispanijos Konstitucijos 47 straipsnį, kuriame teigiama, kad visi 
ispanai turi teisę į padorų ir tinkamą būstą. Siekiant, kad ši teisė galiotų, valstybės institucijos 
raginamos skatinti sudaryti tinkamas sąlygas ir nustatyti atitinkamas taisykles <...>. Peticijos 
pateikėjas mano, kad Ispanijos vyriausybė nesilaiko šios prievolės, ir kritikuoja kreditų 
teikimo praktiką, nes piliečiams buvo suteikti ypač nepalankūs hipotekiniai kreditai. Jis 
primygtinai ragina vyriausybę imtis tiesioginių veiksmų ir pakeisti šių hipotetinių kreditų 
teikimo sąlygas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Komisija neįgaliota tikrinti, kaip Ispanijos vyriausybė taiko Ispanijos Konstituciją.

Peticijos pateikėjas teigia, kad daugelis žmonių pasirašė hipotekas, nors aiški, suprantama ir 
tinkama informacija jiems nebuvo suteikta. Dėl hipotekų pažymėtina, kad šiuo metu Europos 
Sąjungoje nėra jokių galiojančių konkretiems sektoriams taikomų teisės aktų, kuriais būtų 
reglamentuojamas hipotekinių kreditų teikimas. Siekdama išspręsti šią problemą ir skatinti 
atsakingą skolinimą bei skolinimąsi, 2011 m. kovo mėn. Europos Komisija priėmė pasiūlymą 
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dėl Direktyvos dėl vartojimo kredito sutarčių, susijusių su nekilnojamuoju turtu 
(COM(2011) 0142), dėl kurio šiuo metu deramasi Taryboje ir Europos Parlamente. Pasiūlyme 
dėl direktyvos daugiausia aptariamas etapas prieš sudarant sutartį.

Vis dėlto nurodytai praktikai yra taikomi tam tikri Sąjungos teisės aktai, t. y. 
Direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos ir Direktyva 93/13/EEB 
dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais.

Pagal Direktyvą 2005/29/EB reikalaujama, kad prekybininkai veiktų profesionaliai ir aiškiai, 
suprantamai ir laiku pateiktų svarbią informaciją (įskaitant pagrindines parduodamo produkto 
ar paslaugos savybes), kuri reikalinga vartotojams, kad jie galėtų sąmoningai apsispręsti. Be 
to, prekybininkai neturėtų klaidinti vartotojų, pvz., dėl naudos arba galimos rizikos, kuri gali 
kilti naudojant produktą.

Direktyvoje 93/13/EEB numatyta, kad sutarčių sąlygos turėtų būti rašomos aiškia ir 
suprantama kalba ir kad sutarties sąlyga, dėl kurios atsiranda didelė neatitiktis tarp sutarties 
šalių vartotojo nenaudai, laikoma nesąžininga ir savaime nėra privaloma. Be to, direktyvos 
priede pateiktas sutarčių sąlygų, kurios gali būti laikomos nesąžiningomis, sąrašas, pvz., 
sąlygas, su kuriomis vartotojas neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, 
padaryti jam neatšaukiamai privalomomis arba suteikti galimybę pardavėjui arba tiekėjui 
vienašališkai be pakankamos priežasties, kuri nurodoma sutartyje, pakeisti jos sąlygas.

Byla C-415/11 Aziz, kuri vis dar nagrinėjama Teisingumo Teisme, susijusi su Ispanijos darbo 
tvarkos taisyklių suderinamumu su Direktyva 93/13/EEB hipotekinių kreditų sutarčių 
vykdymo atžvilgiu. 2012 m. lapkričio 8 d. (neprivalomoje) išvadoje generalinė advokatė 
pasiūlė, be kita ko, laikytis nuomonės, kad Ispanijos teisė yra nesuderinama su 
Direktyva 93/13/EEB, nes, siekdami įvertinti paskolų sutarčių sąlygų nesąžiningumą, 
vartotojai negali sustabdyti mokėjimo reikalavimų vykdymo, įskaitant iškeldinimo iš savo 
namų. Tikimasi, kad Teisingumo Teismas pateiks savo sprendimą po kelių mėnesių.

Bet kuriuo atveju, net jei šie klausimai ir reglamentuojami ES teisės aktais, būtent Ispanijos 
teismai ir valdžios institucijos turi taikyti atitinkamas taisykles.

Jei Teisingumo Teismas pateiktų sprendimą, kuriame būtų reikalaujama, kad Ispanija pakeistų 
savo darbo tvarkos taisykles, susijusias su hipotekinių kreditų sutartimis, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad šie pakeitimai būtų įgyvendinti.

Jau sudarytų hipotekinių kreditų sutarčių atžvilgiu peticijos pateikėjo siūlomi veiksmai, 
kuriais siekiama palengvinti vartotojų padėtį, priklauso nacionalinės valdžios institucijos 
kompetencijai, todėl Komisija šioje srityje neturi teisės imtis veiksmų.“


